ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

เรือ
่ ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อาเภอนาหมืน
่ จังหวัดน่ าน

บ
ต/

นต บ
น

่น

ดน น

-----------------------------------------------------------------
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ท่ 2 ซ ป ซ
ต/
พ้นท่

ป ะช

ท้

น

ถนน่น

/ต บ
ดน น 551 0
75.00 ต

ด

0 น

ชาย

0 คน

หญิง

0 คน

้

โ

ต

ณ นท่ 25

2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล ม งลี
ภ น ม่น จง วดน่ น

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล ม ล

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

9

. . 2564

22,278,104.37

1.1.2

48,191,933.04

1.1.3

7,950,662.03

1.1.4

0

1.1.5

9

1.2

0.00
2,439,430.00

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2563

22,485,619.44
ษ

3,712.29
3,652.10
205,764.98
0.00
็

็

82,240.00
0.00

ษ

13,223,337.07
8,966,913.00

2.2
2.3

7,866.00
18,008,953.17

4,646,794.00
8,400,018.13
4,052,061.04
249,860.00
660,220.00
0.00
2.4

7,866.00

2.5

2,310,000.00

2.6
2.7

0.00
0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บล ม ล
ภ น มน
วดน น

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นุญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทุน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

3,712.29

10,800.00

9,600.00

3,652.10

1,750.00

3,900.00

205,764.98

240,000.00

300,000.00

82,240.00

100,000.00

92,000.00

0.00

0.00

1,000.00

295,369.37

352,550.00

406,500.00

13,223,337.07

14,947,450.00

14,593,500.00

13,223,337.07

14,947,450.00

14,593,500.00

8,966,913.00

8,700,000.00

8,000,000.00

8,966,913.00

8,700,000.00

8,000,000.00

22,485,619.44

24,000,000.00

23,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุนทวไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

4,646,794.00

4,386,848.00

5,629,680.00

งบบุคลากร

8,400,018.13

10,336,920.00

9,637,848.00

งบดา นินงาน

4,052,061.04

6,535,732.00

4,955,472.00

งบลงทุน

249,860.00

2,055,500.00

2,086,600.00

งบ งินอุดหนุน

660,220.00

685,000.00

690,400.00

18,008,953.17

24,000,000.00

23,000,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลเมืองลี
อาเภอนา มื่น จัง วัดน่าน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล มืองลี
อา ภอนา มืน จัง วัดน่าน
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทัวไป

7,635,100

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

684,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,531,310

แผนงาน าธารณ ุข

862,000

แผนงาน ค ะและชุมชน

25,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

520,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

339,420

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

3,614,960

แผนงานการ กษตร

157,850

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

5,629,680
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

23,000,000

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ ม
ภ น มน
ดน น
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

5,629,680

5,629,680

บ

5,629,680

5,629,680

5,629,680

5,629,680

รวม

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,610,580

233,760

1,730,160

180,600

5,755,100

น ด น (ฝ่ ย

ม )

1,793,520

0

0

0

1,793,520

น ด น (ฝ่ ยป

)

1,817,060

233,760

1,730,160

180,600

3,961,580

1,455,000

22,000

348,000

0

1,825,000

ต บแทน

322,000

0

111,000

0

433,000

ใช้ ย

617,000

22,000

196,000

0

835,000

ดุ

180,000

0

40,000

0

220,000

ธ ณูปโภ

336,000

0

1,000

0

337,000

งบ งินอุดหนุน

55,000

0

0

0

55,000

น ุด นุน

55,000

0

0

0

55,000

5,120,580

255,760

2,078,160

180,600

7,635,100

งบดา นินงาน

รวม

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

226,080

226,080

226,080

226,080

391,000

391,000

10,000

10,000

ใช้ ย

211,000

211,000

ดุ

170,000

170,000

46,600

46,600

ุภณฑ

46,600

46,600

งบ งินอุดหนุน

21,000

21,000

น ุด นุน

21,000

21,000

684,680

684,680

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

615,480

1,581,808

0

2,197,288

615,480

1,581,808

0

2,197,288

งบดา นินงาน

181,000

667,622

36,000

884,622

ใช้ ย

81,000

370,940

36,000

487,940

ดุ

60,000

286,682

0

346,682

ธ ณูปโภ

40,000

0

0

40,000

ต บแทน

0

10,000

0

10,000

งบ งินอุดหนุน

0

449,400

0

449,400

น ุด นุน

0

449,400

0

449,400

796,480

2,698,830

36,000

3,531,310

น ด น (ฝ่ ยป

)

รวม

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

722,000

722,000

ใช้ ย

652,000

652,000

ดุ

70,000

70,000

งบ งินอุดหนุน

140,000

140,000

น ุด นุน

140,000

140,000

862,000

862,000

รวม
แผนงาน คหะและชุมชน

งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบ

รวม

งบดา นินงาน

25,000

25,000

ใช้ ย

25,000

25,000

25,000

25,000

รวม

น้ : 6/8

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร
น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช้ ย
รวม

รวม

339,000

339,000

339,000

339,000

181,000

181,000

5,000

5,000

176,000

176,000

520,000

520,000

น้ : 7/8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

0

0

159,420

159,420

0

0

159,420

159,420

งบดา นินงาน

30,000

125,000

0

155,000

ใช้ ย

30,000

125,000

0

155,000

งบ งินอุดหนุน

0

25,000

0

25,000

น ุด นุน

0

25,000

0

25,000

30,000

150,000

159,420

339,420

น ด น (ฝ่ ยป

)

รวม

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

431,400

529,560

960,960

431,400

529,560

960,960

งบดา นินงาน

298,000

316,000

614,000

ใช้ ย

228,000

116,000

344,000

ดุ

70,000

200,000

270,000

0

2,040,000

2,040,000

0

2,040,000

2,040,000

729,400

2,885,560

3,614,960

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบลงทุน
ทดนแ

้
รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

127,850

30,000

157,850

ใช้ ย

20,000

30,000

50,000

ดุ

107,850

0

107,850

127,850

30,000

157,850

รวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2
องคการบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลเมืองลี และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอนาหมื่น
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 23,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

7,635,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

684,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,531,310

แผนงานสาธารณสุข

862,000

แผนงานเคหะและชุมชน

25,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

520,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

339,420

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,614,960

แผนงานการเกษตร

157,850

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

5,629,680
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

23,000,000

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลเมืองลีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายวิชิต บัตริยะ
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลเมืองลี
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายรุงโรจน สะท้าน
ตาแหนง นายอาเภอนาหมื่น

0

วนท่พมพ : 25/8/2564 09:40:38

น : 1/2

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บล ม งล
ภ น ม่น จง วดน น
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโรง ร นแล ท่ดน
ภ ษบ รงท งท่
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คขย
ร รจดซ้ จดจ ง

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

46,381.50
14,510.00
0.00
816.00
61,707.50

0.00
0.00
2,112.29
1,600.00
3,712.29

0.00
0.00
10,000.00
800.00
10,800.00

0.00
0.00
-20.00
100.00

%
%
%
%

0.00
0.00
8,000.00
1,600.00
9,600.00

698.40
360.00
900.00
0.00
1,958.40

611.10
300.00
1,000.00
1,741.00
3,652.10

500.00
250.00
1,000.00
0.00
1,750.00

20.00
20.00
0.00
100.00

%
%
%
%

600.00
300.00
1,000.00
2,000.00
3,900.00

235,108.55
235,108.55

205,764.98
205,764.98

240,000.00
240,000.00

25.00 %

300,000.00
300,000.00

0.00

11,500.00

0.00

100.00 %

12,000.00
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รายรับจริง

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
100,000.00 -20.00 %
100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2562
67,695.00
67,695.00

ปี 2563
70,740.00
82,240.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

207,626.00
11,374,240.92
739,070.68
14,046.97
1,745,239.43
16,431.56
15,411.36

382,107.64
10,567,202.24
726,543.16
16,810.07
1,501,243.17
14,789.47
13,365.32

300,000.00
11,888,950.00
900,000.00
16,000.00
1,800,000.00
16,500.00
16,000.00

5,279.00

1,276.00

12.50
14,117,358.42
8,670,064.00
8,670,064.00
23,153,891.87

ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธร จ ฉพ
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ค ธรรม นยมแล ค ใชน้ บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ด นนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

100.00 %

50.00
-2.92
-5.56
12.50
-5.56
3.03
-6.25

ปี 2565
80,000.00
92,000.00
1,000.00
1,000.00

%
%
%
%
%
%
%

450,000.00
11,542,000.00
850,000.00
18,000.00
1,700,000.00
17,000.00
15,000.00

10,000.00

-85.00 %

1,500.00

0.00
13,223,337.07

0.00
14,947,450.00

0.00 %

0.00
14,593,500.00

8,966,913.00
8,966,913.00
22,485,619.44

8,700,000.00
8,700,000.00
24,000,000.00

-8.05 %

8,000,000.00
8,000,000.00
23,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บล ม งล
ภ น ม่น จง วดน น
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

23,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

9,600 บาท

ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร้ ง

จ นวน

8,000 บ ท

ภ ษป้ ย

จ นวน

1,600 บ ท

รวม

3,900 บาท

ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร

จ นวน

600 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย

จ นวน

300 บ ท

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ

จ นวน

1,000 บ ท

ค ปรบ รผด ญญ

จ นวน

2,000 บ ท

รวม

300,000 บาท

จ นวน

300,000 บ ท

รวม

92,000 บาท

จ นวน

12,000 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

รวม

1,000 บาท

จ นวน

1,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คขย

ร รจดซ้ จดจ้ ง

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

14,593,500 บาท

จ นวน

450,000 บ ท

จ นวน

11,542,000 บ ท

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้

จ นวน

850,000 บ ท

ภ ษธุร จ ฉพ

จ นวน

18,000 บ ท

ภ ษ รรพ มต

จ นวน

1,700,000 บ ท

ค ภ ค ลวงแร

จ นวน

17,000 บ ท

ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

วนท่พมพ : 25/8/2564 09:43:50
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ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม

จ นวน

15,000 บ ท

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน

1,500 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป

รวม

8,000,000 บาท

จ นวน

8,000,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:45
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลเมืองลี
อาเภอนา มื่น จัง วัดนาน
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

80,320

86,004

100,000

-11 %

89,000

0

3,760

10,000

-50 %

5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,761,600

2,941,800

3,090,100

15.03 %

3,554,400

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,091,200

1,064,000

1,084,800

10.18 %

1,195,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000

36,000

36,000

0 %

36,000

เงินสารองจาย

78,225

336,230

405,548

2.35 %

415,080

0

0

0

100 %

300,000

4,000

0

0

0 %

0

35,000

35,000

35,000

0 %

35,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
กองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

126,500

144,000

306,000

0

รวมงบกลาง

4,212,845

4,646,794

5,067,448

5,629,680

รวมงบกลาง

4,212,845

4,646,794

5,067,448

5,629,680

รวมงบกลาง

4,212,845

4,646,794

5,067,448

5,629,680

รวมแผนงานงบกลาง

4,212,845

4,646,794

5,067,448

5,629,680

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080

514,080

514,080

-100 %

0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600

1,158,880

1,195,200

-7.23 %

1,108,800

1,966,320

1,843,600

1,879,920

2,242,380

1,848,869.03

2,375,220

-45.84 %

1,286,420

90,000

90,000

90,000

0 %

90,000

389,160

399,840

411,600

3.73 %

426,960

49,680

39,000

27,240

-49.78 %

13,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,771,220

2,377,709.03

2,904,060

1,817,060

รวมงบบุคลากร

4,737,540

4,221,309.03

4,783,980

3,610,580

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

-100 %

0

158,958

127,800

108,000

-33.33 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,793,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:45
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

50,000

22,250

42,200

35,000

-100 %

0

181,208

170,000

148,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

65,372

26,165

79,000

-62.03 %

30,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

50,700

158,600

40,000

25 %

50,000

0

0

40,000

25 %

50,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานการจัดการงาน
ทั่วไป

85,800

64,097

102,000

-5.88 %

96,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

85,800

90,000

102,000

-100 %

0

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย

0

0

72,000

-100 %

0

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด สานักงาน อบต.

85,800

90,000

102,000

-5.88 %

96,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน

0

0

63,000

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

322,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

20,475

29,600

48,860

-38.6 %

30,000

65,969

62,468

36,140

-100 %

0

1,600

0

0

0 %

0

69,017

126,190

56,780

-11.94 %

50,000

0

1,325

18,500

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

15,432

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

0

23,300

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และประชาธิปไตย

0

0

15,000

0 %

15,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

150,000

121,906.5

97,271.02

150,000

-66.67 %

50,000

667,871.5

769,016.02

925,280

76,874

65,901

75,000

-33.33 %

50,000

1,000

3,950

15,000

-33.33 %

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ
คาใช้จายโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอานาจ น้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

617,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว

13,573

24,298

25,000

0 %

25,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

68,500

49,350

120,000

-83.33 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

171,422

136,392

150,000

-66.67 %

50,000

34,900

27,050

22,760

9.84 %

25,000

366,269

306,941

407,760

203,133.01

195,700.37

160,000

25 %

200,000

15,290

12,875

20,000

-25 %

15,000

คาบริการโทรศัพท์

33,443.67

27,430.45

35,000

-14.29 %

30,000

คาบริการไปรษณีย์

0

759

2,000

-50 %

1,000

124,875

89,686.2

90,000

0 %

90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

376,741.68

326,451.02

307,000

336,000

รวมงบดาเนินงาน

1,592,090.18

1,572,408.04

1,788,040

1,455,000

0

0

9,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

0

0

42,500

-100 %

0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

13,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

180,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
จัดซื้อเครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟราเรดแบบไม
สัมผัส

0

0

3,500

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะกราบ

0

0

4,000

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา มู 9 น้า 8

0

0

18,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

90,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

90,000

0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระม า
กษัตริย์ ประจาปีงบประมาณ 2563

0

53,000

0

0 %

0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระม า
กษัตริย์อุด นุนที่วาการอาเภอนา มื่น
อาเภอนา มื่น จัง วัดนาน

0

0

40,000

0 %

40,000

โครงการจัดงานประจาปีและของดีเมือง
นาน

0

20,000

0

0 %

0

ครุภัณฑ์อื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการจัดงานประจาปีและของดีเมือง
นาน อุด นุนที่วาการอาเภอนา มื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

0

15,000

15,000

รวมเงินอุดหนุน

0

73,000

55,000

55,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

73,000

55,000

55,000

รวมงานบริหารทั่วไป

6,329,630.18

5,866,717.07

6,717,020

5,120,580

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

233,760

รวมงบบุคลากร

0

0

0

233,760

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

5,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

100 %

5,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

233,760

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

5,000

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยุในอานาจ น้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

7,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

22,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

22,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

0

255,760

911,460

1,165,449.1

1,687,440

-13.91 %

1,452,680

0

0

42,000

0 %

42,000

175,180

158,040

301,200

-25.8 %

223,480

10,810

1,380

24,000

-50 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,097,450

1,324,869.1

2,054,640

1,730,160

รวมงบบุคลากร

1,097,450

1,324,869.1

2,054,640

1,730,160

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,300

79,800

100,000

-30 %

70,000

0

27,000

36,000

0 %

36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

10,000

-100 %

0

11,300

106,800

146,000

0

5,200

10,000

-50 %

5,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

7,600

45,500

42,500

-52.94 %

20,000

จ้างเ มาบริการงานจัดเก็บรายได้

73,722

90,000

102,000

-5.88 %

96,000

24,212.5

46,888

35,000

-14.29 %

30,000

0

0

10,000

200 %

30,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

111,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

10,000

2,470

950

10,000

-50 %

5,000

108,004.5

188,538

209,500

13,977

18,903.9

20,000

25 %

25,000

8,850

10,550

15,000

0 %

15,000

22,827

29,453.9

35,000

0

0

2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

2,000

1,000

รวมงบดาเนินงาน

142,131.5

324,791.9

392,500

348,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,239,581.5

1,649,661

2,447,140

2,078,160

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

180,600

รวมงบบุคลากร

0

0

0

180,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

180,600

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

196,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

40,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

-50 %

1,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

180,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

7,569,211.68

7,516,378.07

9,164,160

7,635,100

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

226,080

รวมงบบุคลากร

0

0

0

226,080

8,400

0

10,000

8,400

0

10,000

514,800

565,000

654,000

-100 %

0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

100 %

5,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0

0

0

100 %

96,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

226,080

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายโครงการป้องกันแก้ไขปัญ าไฟป่า
และ มอกควัน

1,650

2,700

10,000

0 %

10,000

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

17,600

17,800

16,750

-10.45 %

15,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

65,440

0

30,000

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

5,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0

0

58,762

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

30,000

599,490

585,500

799,512

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

5,900

98,500

21.83 %

120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

6,875

0

0 %

0

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

211,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุอื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-66.67 %

ปี 2565

0

18,100

90,000

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

30,875

188,500

170,000

รวมงบดาเนินงาน

607,890

616,375

998,012

391,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้าบาดาล (ซับเมอร์
ส) พร้อมระบบ บ้านนามวง มูที่ 7

0

0

0

100 %

38,600

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมเครื่องปั๊มน้าบาดาล
(ซับเมอร์ส)

0

0

0

100 %

8,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

72,000

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

72,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

72,000

0

46,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

46,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาเภอนา มื่น จัง วัดนาน ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

0

0

0

100 %

21,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

21,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

21,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

607,890

688,375

998,012

684,680

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

607,890

688,375

998,012

684,680

890,640

937,860

1,048,440

-60.96 %

409,320

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

เงินวิทยฐานะ

59,500

42,000

80,500

-100 %

0

942,480

976,800

998,040

-83.55 %

164,160

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

22,440

11,880

3,180

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,957,060

2,010,540

2,172,160

615,480

รวมงบบุคลากร

1,957,060

2,010,540

2,172,160

615,480

0

0

5,000

-100 %

0

6,950

0

10,000

-100 %

0

6,950

0

15,000

0

0

10,000

0 %

10,000

18,300

19,600

25,000

-60 %

10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์

0

0

0

100 %

1,000

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

0

0

0

100 %

20,000

จ้างเ มาบริการพนักงานขับรถรับสงนัก
เรียน

0

0

63,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:45

น้า : 17/42

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายโครงการบริ ารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

9,848

10,000

10,000

0 %

10,000

37,906

24,049

40,000

-62.5 %

15,000

14,795

20,229.73

40,000

-62.5 %

15,000

80,849

73,878.73

188,000

13,608

5,687.45

15,000

0 %

15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

4,995

0

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

5,050

6,400

13,000

-23.08 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

39,070

26,014

50,000

-50 %

25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

11,210

0

15,000

-33.33 %

10,000

73,933

38,101.45

93,000

24,445.45

23,941.63

40,000

-37.5 %

25,000

0

7,198.89

15,000

0 %

15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

24,445.45

31,140.52

55,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

186,177.45

143,120.7

351,000

181,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

81,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวมค่าวัสดุ

60,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

0

2,500

0

0 %

0

0

0

12,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สา รับงาน
สานักงาน

0

17,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา

0

2,600

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

22,100

12,000

0

รวมงบลงทุน

0

22,100

12,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,143,237.45

2,175,760.7

2,535,160

796,480

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

639,960

เงินวิทยฐานะ

0

0

0

100 %

84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

833,848

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อตู้ลาโพง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,581,808

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,581,808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

96,000

0

2,765

3,000

0 %

3,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเ มาบริการพนักงานขับรถรับ-สง นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายโครงการตรวจสุขภาพสา รับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0

9,630

10,000

50 %

15,000

โครงการสงเสริมภาวะโภชนการใ ้เด็ก ศพ
ด.

0

4,896

0

0 %

0

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก
ศพด.

4,920

0

5,000

0 %

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

325,070

195,870

209,550

20.23 %

251,940

329,990

213,161

227,550

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

286,682

คาอา ารเสริม (นม)

305,996.6

285,665.4

286,682

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

305,996.6

285,665.4

286,682

286,682

รวมงบดาเนินงาน

635,986.6

498,826.4

514,232

667,622

รวมค่าใช้สอย

370,940

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันใ ้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตาบลเมืองลี

468,000

447,220

460,000

-2.3 %

449,400

รวมเงินอุดหนุน

468,000

447,220

460,000

449,400

รวมงบเงินอุดหนุน

468,000

447,220

460,000

449,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,103,986.6

946,046.4

974,232

2,698,830

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเมืองลี

0

0

38,000

-21.05 %

30,000

โครงการสงเสริมจิตสานึกรักการอาน

0

5,400

0

100 %

6,000

โครงการสงเสริมจิตสานึกรักในการอาน

0

0

6,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

5,400

44,000

36,000

รวมงบดาเนินงาน

0

5,400

44,000

36,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0

5,400

44,000

36,000

รวมแผนงานการศึกษา

3,247,224.05

3,127,207.1

3,553,392

3,531,310

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

948

0

0

948

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรพะ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0

0

5,000

0 %

5,000

จ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0

0

0

100 %

612,000

0

19,650

30,000

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการบริ ารจัดการขยะภาคครัวเรือน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการบริ ารจัดการด้านการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้แกประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

9,950

9,995

10,000

-100 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

17,310

0

0

0 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
ราชนารี

0

0

25,000

0 %

25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามรพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0

13,290

0

0 %

0

0

0

0

100 %

10,000

27,260

42,935

80,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

652,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

23,904

39,550

30,000

30,000

รวมค่าวัสดุ

23,904

39,550

30,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

51,164

82,485

110,948

722,000

0

7,200

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

7,200

0

0

รวมงบลงทุน

0

7,200

0

0

0

140,000

0

100 %

140,000

โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

140,000

0

0

0 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มู 1-7

0

0

140,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

140,000

140,000

140,000

140,000

รวมงบเงินอุดหนุน

140,000

140,000

140,000

140,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
จัดซื้อเครื่อตรวจวัดอุณ ภูมิ

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

191,164

229,685

250,948

862,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

191,164

229,685

250,948

862,000

600,420

636,300

701,640

-100 %

0

42,000

42,000

42,000

-100 %

0

158,640

165,000

171,600

-100 %

0

780

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

801,840

843,300

915,240

0

รวมงบบุคลากร

801,840

843,300

915,240

0

0

0

95,000

-100 %

0

1,800

10,000

1,500

-100 %

0

จ้างเ มาบริการงานธุรการ

85,800

0

0

0 %

0

จ้างเ มาบริการงานไฟฟ้า

85,800

0

0

0 %

0

0

90,000

102,000

-100 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

จ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

90,000

102,000

-100 %

0

10,894

6,720

20,000

-100 %

0

9,510

13,350

73,500

-100 %

0

193,804

210,070

394,000

วัสดุสานักงาน

0

4,831

20,000

-100 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

3,250

15,000

-100 %

0

25,255

39,297

147,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

15,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

48,535

34,096

35,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,650

11,500

50,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

84,440

92,974

282,000

0

รวมงบดาเนินงาน

278,244

303,044

676,000

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 10

99,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

99,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

99,000

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,179,084

1,146,344

1,591,240

0

64,100

157,880

200,000

รวมค่าวัสดุ

64,100

157,880

200,000

0

รวมงบดาเนินงาน

64,100

157,880

200,000

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

64,100

157,880

200,000

0

0

0

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-100 %

0

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาใช้จายการขนถายขยะอันตรายในชุมชน

100 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดการขยะในชุมชน

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

25,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

25,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

0

0

25,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,243,184

1,304,224

1,791,240

25,000

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

339,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

339,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

339,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

0

0

0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

100 %

5,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน

0

0

0

100 %

96,000

คาใช้จายโครงการเทศกาลของดีตาบลเมือง
ลี

149,591

150,000

138,800

-100 %

0

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ า
ยาเสพติด

0

0

0

100 %

5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

5,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้และการ
บูรณาการการทางานในพื้นที่ตาบลเมืองลี

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลเมืองลี

0

0

10,000

-100 %

0

28,000

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

100 %

5,000
5,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตาบลเมืองลี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:45

น้า : 30/42

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตาบลเมือง
ลี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

10,000

0

15,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

0

0

0

100 %

15,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ
ชุมชน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ น้าบ้านนามอง ในบ้านนาอยู
ลังบ้านกินได้

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

187,591

150,000

183,800

176,000

รวมงบดาเนินงาน

187,591

150,000

183,800

181,000

15,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

15,000

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

15,000

0

0

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

202,591

150,000

183,800

520,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

202,591

150,000

183,800

520,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการจัดงานประจาปีและของดีเมือง
นาน ประจาปี 2562

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ ง
ชาติ

25,605

29,150

0

0 %

0

คาใช้จายโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขัน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการแขงขันกีฬาประจาปี ตาบลเมืองลี

69,325

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬาประจาปี ตาบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

0

70,000

0

0 %

0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลเมืองลี

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

94,930

99,150

10,000

0

0

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

5,000

0

รวมงบดาเนินงาน

94,930

99,150

15,000

30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

94,930

99,150

15,000

30,000

30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายโครงการนมัสการพระธาตุวัดนา
คายี่เป็ง

9,897

0

0

0 %

0

คาใช้จายโครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

9,921

0

0

0 %

0

คาใช้จายโครงการแ เทียนจานาพรรษา

9,940

9,415

10,000

0 %

10,000

โครงการบวงสรวงศาล ลักเมืองตาบลเมือง
ลี

0

0

0

100 %

20,000

โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผู้สูง
อายุ

0

0

0

100 %

35,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการสงเสริม สนับสนุน การละเลน
ดนตรีพื้นบ้าน

8,000

0

0

0 %

0

0

5,000

10,000

-100 %

0

โครงการสงเสริม สนับสนุนการละเลนดนตรี
พื้นบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

7,000

42.86 %

10,000

5,000

0

0

0 %

0

โครงการสืบชะตาข้าวตาบลเมืองลี

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม.1-ม.7

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

42,758

14,415

37,000

125,000

รวมงบดาเนินงาน

42,758

14,415

37,000

125,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ใ ้แกสภาวัฒนธรรม
ตาบลเมืองลี

0

0

0

100 %

20,000

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอาเภอ
นา มื่น ใ ้แกสภาวัฒนธรรมอาเภอนา มื่น

0

0

0

100 %

5,000

5,000

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมจิตสานึกในการรักการอาน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครกงารบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการจัดงานบวงสรวงศาล ลักเมืองและ
งานของดีนา มื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

5,000

0

0

0 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

35,000

0

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอาเภอ
นา มื่น

0

0

5,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

45,000

0

30,000

25,000

รวมงบเงินอุดหนุน

45,000

0

30,000

25,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

87,758

14,415

67,000

150,000

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

159,420

รวมงบบุคลากร

0

0

0

159,420

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0

0

0

159,420

โครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน
โครงการมวนใจ๋ปีใ มเมืองตาบลเมืองลี

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

159,420

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:45

น้า : 35/42

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

182,688

113,565

82,000

339,420

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

389,400

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

431,400

รวมงบบุคลากร

0

0

0

431,400

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

100 %

5,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ

0

0

0

100 %

96,000

จ้างเ มาบริการพนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

0

0

0

100 %

102,000

0

0

0

100 %

5,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

70,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

298,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

729,400

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

180,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

529,560

รวมงบบุคลากร

0

0

0

529,560

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
20,000
228,000

ค่าวัสดุ

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

100 %

5,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวยชางไฟฟ้า

0

0

0

100 %

96,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

180,000

-44.44 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

180,000

200,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

180,000

316,000

0

0

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
รวมค่าใช้สอย

116,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างถนนภายใน มูบ้าน มูที่
3

100 %

300,000
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564
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ปี 2565

โครงการกอสร้างพนังกั้นน้าทุงนาดง มูที่
6

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอสร้างเมรุ บ้านวังน้าเย็น มูที่ 5

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลเมืองลี

0

0

0

100 %

300,000

โครงการกอสร้างศาล ลักเมืองตาบลเมืองลี

0

0

250,000

-100 %

0

174,688.2

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างฝายชะลอน้าโดยวางเรียง
ินในกลองลวดตาขาย บ้านนามวง
มูที่ 7

0

0

209,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. บ้าน
น้าอูน มูที่ 1

0

0

54,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กแบบรูปตัวยูมีฝาปิด บ้านนา มอ
มูที่ 3

0

0

139,000

-100 %

0

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
น้าแขวง มูที่ 6

0

0

19,000

-100 %

0

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
นามวง มูที่ 7

0

0

25,000

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
สายนาคา-น้าแขวง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
ป่าซาง มูที่ 2

0

0

21,000

-100 %

0

โครงการขุดบอน้าตื้น บ้านนา มอ มูที่ 3

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการขุดบอน้าตื้นพร้อมระบบสูบน้า
บ้านน้าแขวง มูที่ 6

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการซอมแซมรางรินทุงนาเคียนบริเวณ
ลาน้าแขวง บ้านป่าซาง มูที่ 2

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมดาดลาเ มือง
คสล.แบบตัววี บ้านนา มอ มูที่ 3

0

0

14,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้าน
นามวง มูที่ 7

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้า
ไ ลทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียง ินใ ญใน
กลองลวดตาขาย บ้านนามวง มูที่ 7

0

0

95,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 1

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 4

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงไ ลทางและทอระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็กแบบตัวยู พร้อมวางเรียง
ินในกลองลวดตาขาย บ้านวังน้าเย็น มูที่
5

0

0

83,000

-100 %

0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 1

0

0

0

100 %

300,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 2

0

0

0

100 %

300,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 4

0

0

0

100 %

300,000

โครงการปรับปรุงถนนภายใน มูบ้าน มูที่
7

0

0

0

100 %

230,000

0

0

0

100 %

10,000

คาจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการกอ
สร้าง

0

148,560

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,688.2

148,560

2,659,000

2,040,000

รวมงบลงทุน

174,688.2

148,560

2,659,000

2,040,000

รวมงานก่อสร้าง

174,688.2

148,560

2,839,000

2,885,560

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

174,688.2

148,560

2,839,000

3,614,960

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k)
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการขยายผลโครงการปิดทอง ลังพระ
สืบสานแนวพระราชดาริบ้านน้าอูน

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการขยายผลโครงการ ลวงน้าแขวง

0

13,500

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสา รับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอา าร
และการเกษตร

0

0

10,000

-100 %

0

0

13,500

40,000

13,161

23,375

10,000

รวมค่าวัสดุ

13,161

23,375

10,000

107,850

รวมงบดาเนินงาน

13,161

36,875

50,000

127,850

รวมค่าใช้สอย

20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

978.5 %

107,850
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ปี 2562
รวมงานส่งเสริมการเกษตร

ประมาณการ
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ปี 2565

13,161

36,875

50,000

127,850

โครการบริ ารจัดการทรัพยาธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า

0

47,290

0

0 %

0

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า
ป่า

0

0

20,000

-25 %

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี

0

0

0

100 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

0

47,290

20,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

47,290

20,000

30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0

47,290

20,000

30,000

รวมแผนงานการเกษตร

13,161

84,165

70,000

157,850

รวมทุกแผนงาน

17,644,646.93

18,008,953.17

24,000,000

23,000,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบล มืองลี
อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

5,629,680 บาท

รวม

5,629,680 บาท

รวม

5,629,680 บาท

จํานวน

89,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งาน
จาง องค ารบริ าร วนตําบล มืองลี
- ตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และที่แ ไข พิ่ม
ติม
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- พื่อจาย งิน มทบ องทุนทดแทน พื่อใ ความคุมครองแ
ลู จางที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ าย อัน นื่องมา
จา ารทํางานใ แ นายจาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 080.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จํานวน

3,554,400 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ับผู ูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป ราย
ละ 600 บาท ชวงอายุ 70-79 ป รายละ 700 บาท ชวงอายุ 8089 ป รายละ 800 บาท และชวงอายุ 90 ปขึ้นไป รายละ 1,000
บาท ตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ าร
จาย บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
บี้ยยังชีพความพิ าร
จํานวน

1,195,200 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ับผูพิ ารที่มี ิทธิตามระ บียบฯ ราย
ละ 800 บาท คํานวณตั้งไวจํานวน 12 ดือน
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยความ
พิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
บี้ยยังชีพผูป่วย อด
จํานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย บี้ยยังชีพใ ับผูป่วย อด รายละ 500 บาท ตอ
ดือน คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2556
- นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12
ุมภาพันธ 2550
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548
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งิน ํารองจาย
- พื่อจายใน รณีฉุ ฉิน รือ รงดวน รือไม ามารถ บิ จายจา
งินงบประมาณรายจายประ ภทใด ประ ภท นึ่งและที่ไม ามารถ
คาด ารณไดลวง นา ผูประ บภัย
ธรรมชาติ ชน วาตภัย อุท ภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ตามความ
จํา ป็นและ มาะ ม ทันตอ ตุ ารณ รือ รณีมีความจํา ป็น
ตองจาย รือ พื่อป้อง ันและบรร ทาความ ดือดรอนใ แ
ประชาชน รือ รณีมี นัง ือ ั่ง ารใ บิ จายจา งินประ ภทนี้
- ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2549
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม ราคม 2558
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว
4515 ลงวันที่ 11 ิง าคม 2558
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
0648 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560

จํานวน

415,080 บาท

นา : 4/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

รายจายตามขอผู พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วน
ทองถิ่น ( .บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรา รอยละ อง ของงบประมาณ
รายได ไมรวมรายไดจา งินอุด นุนฯ
- ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญขา
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แ ไข พิ่ม ติม
- ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป มทบ ขา ป็น องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร
ทองถิ่น พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่
จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ิน ุขภาพในระดับทอง
ถิ่น รือพื้นที่
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ.2561 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
-ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ ง
ชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง วนทองถิ่น
ดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

5,120,580 บาท

งบบุคลากร

รวม

3,610,580 บาท

รวม

1,793,520 บาท

จํานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนของนาย อบต. มืองลี และรองนาย อบ
ต. มืองลี ดังนี้
- นาย องค ารบริ าร วนตําบล มืองลี อัตรา ดือน
ละ 20,400 บาท
- รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล มืองลี จํานวน 2
อัตรา อัตรา ดือนละ 11,220 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือนและคา
ตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แ ไข พิ่ม ติม
คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
จํานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นง
- นาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือนละ 1,750
บาท รวม ป็น งิน 21,000 บาท
- รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตรา
ดือนละ 880 บาท รวม ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือนและคา
ตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แ ไข พิ่ม ติม
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษ นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 ดือน
- นาย องค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือนละ 1,750
บาท รวม ป็น งิน 21,000 บาท
- รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตรา
ดือนละ 880 บาท รวม ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือนและคา
ตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แ ไข พิ่ม ติม
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จํานวน
องค ารบริ าร วนตําบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ลขานุ ารนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ตั้งจายในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือนและคา
ตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตําบล
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 และที่แ ไข พิ่ม ติม

42,120 บาท

86,400 บาท
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน ดังนี้
- ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 11,220 บาท รวม ป็น งิน 134,640 บาท
- รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 9,180 บาท รวม ป็น งิน 110,160 บาท
- มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 9 คน ในอัตรา
ดือนละ 7,200 บาท รวม ป็น งิน 777,600 บาท
- ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 7,200 บาท รวม ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือนและคา
ตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แ ไข พิ่ม ติม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 4 ตําแ นง ไดแ
ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ัว นา ํานั ปลัด นั ทรัพยา ร
บุคคล จาพนั งานธุร าร จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

1,108,800 บาท

รวม

1,817,060 บาท

จํานวน

1,286,420 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
มืองลี และ ัว นา ํานั ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล มือง
ลี ระยะ วลา 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
คาตอบแทนพนั งานจาง
จํานวน

426,960 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งาน
จางทั่วไป ัง ัด ํานั ปลัด ไดแ ผูชวย จาพนั งาน
ธุร าร พนั งานขับรถยนต นั ารภารโรง โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป ํานั ปลัด โดยคํานวณตั้งจายไวไม
ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

จํานวน

13,680 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,455,000 บาท

รวม

322,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน จา นาที่ผูปฏิบัติงาน ลือ ตั้งของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ชน คณะ รรม าร ลือ ตั้งประจํา
องค รป ครอง วนทองถิ่น ประธาน รรม ารและ รรม าร
ประจํา นวย ลือ ตั้ง อนุ รรม าร รือบุคคลที่ไดรับ ารแตงตั้ง
ใ ชวย ลือใน ารปฏิบัติ นาที่ของผูอํานวย าร าร ลือ ตั้ง
ประจําองค รป ครอง วนทองถิ่น ป็นตน ตาม ลั ณฑที่
ํา นด และ พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
โยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่นอื่นๆ ตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563
คา ชาบาน
จํานวน

72,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

- พื่อ บิ จาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบาน ชาซื้อบาน ของ
พนั งาน วนตําบล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
และผูที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ ที่ ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

617,000 บาท

คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ และคาลงทะ บียน ํา รับ าร
ขารับ ารฝ อบรม ศึ ษาดูงาน ํา รับผูบริ ารทองถิ่น มาชิ
ภา พนั งาน วนตําบล พนั งานจางลู จาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
คา บี้ยประ ันภัยรถยนตและรถจั รยานยนต

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทําทะ บียนประ ันภัยรถยนต รือรถ
จั รยานยนต ภาคบังคับ รือภาค มัครใจ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช่ายใน าร
จัดทําประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
ลงวันที่ 14 ิง าคม 2552
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รื่อง ารป้อง ันและป้อง
ปรามมิใ มี ารฝ่าฝืน ฎ มาย ระ บียบ ขอบังคับ
จาง มาบริ ารปฏิบัติงาน ารจัด ารงานทั่วไป
จํานวน

96,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารปฏิบัติงานผูชวยนั จัด ารงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
จาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
จาง มาบริ ารปฏิบัติงานรั ษาความ ะอาด ํานั งาน อบต.
จํานวน

96,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาปฏิบัติงานรั ษาความ ะอาด ํานั
งาน อบต. จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
จาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
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รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารปฏิบัติ
ราช ารของราช าร วนทองถิ่น ซึ่ง ามารถดํา นินไดตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จํานวน

30,000 บาท

- คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลตั้งใว 15,000
บาท
พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ รือ
ของที่ระลึ คาพิมพ อ าร คาใชจาย ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยง
รับรองทั้งคาบริ าร ฯลฯ ซึ่งจํา ป็น
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่นและ ารประชุมผู
บริ าร ตั้งไว 15,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภา
ทองถิ่น รือคณะ รรม าร รืออนุ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม
ฎ มาย รือ ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ของ ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น
และ ารประชุมผูบริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน
วนตําบล พนั งานจาง ผูบริ าร มาชิ ภา อบต.และ
มาชิ อปพร. ใน ารจาย พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร ไดแ คาพา นะ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว นื่อง ับ าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
โครง ารฝ อบรม ริม รางคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดฝ อบรมตามโครง ารฝ อบรม
ริมรางคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย ชน คา
อา าร คา ครื่องดื่ม คาอา ารวาง วั ดุฝ อบรม คาตอบแทน
วิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 ุมภาพันธ 2564
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 นา 25
ลําดับที่ 2
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โครง าร ลือ ตั้งผูบริ ารและ มาชิ ภาทองถิ่น

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้งผูบริ ารทองถิ่นและ
มาชิ ภาทองถิ่น ชน คาจัด ถานที่ คาจางทําป้าย คาพา นะ
ขน ง คาบัตร ลือ ตั้ง และบัตรตัวอยาง คาวั ดุ อุป รณ ํา รับ
าร ลือ ตั้ง และคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารจัด าร ลือ ตั้ง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทอง
ถิ่น รือผูบริ ารทองถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 นา 26
ลําดับที่ 4
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุง รั ษาและซอมแซม
ทรัพย ิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด ีย าย จํา ป็นตองบํารุง รั ษาและ
ซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องถาย
อ าร รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
คอมพิว ตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆ ป็นตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุ ํานั งานตางๆ พื่อใช
ใน ิจ าร อบต. ชน ระดาษ าว แฟ้ม ุญแจ ระดาน บอรด
ชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ าอี้พลา ติ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ.
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า โคมไฟโฟโต
อิ ล็ ตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุงานบานงานครัว
จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัวตางๆ ชน ไม
วด แ วนํ้า จานรองแ ว ถวย ชาม ถาดและนํ้ายาทําความ
ะอาดตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง ํา รับรถยนต รถจั รยานยนต ชน แบต ตอรรี่ ยางนอ ยาง
ใน ายไมล นํ้ามัน บร ัว ทียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน นํ้ามัน บนซิน นํ้า
มันดี ซล นํ้ามัน ครื่อง ถาน แ ุงตม ฯลฯ ํา รับใช ับยาน
พา นะและขน ง ครื่องจั ร ล ครื่องมือตางๆ ในความรับผิด
ชอบของ อบต. ไดแ รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องตัด
ญา ครื่องพน มอ ควัน ครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

25,000 บาท

รวม

336,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารนํ้าประปา ใช ํา รับที่ทํา ารองค าร
บริ าร วนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว 12 ดือน
คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจาน
บันทึ ขอมูล ตลับผง มึ มา แป้นพิมพ ัวพิมพ รือแถบ
พิมพ แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ มนบอรด โปรแ รม
คอมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํา รับอาคาร ํานั งาน รวมถึง ระแ
ไฟฟ้า าธารณะ วนที่ ิน ิทธิขององค รป ครอง วนทองถิ่น ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.รวมถึงอาคาร ิ่งปลู รางอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- ป็นตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพท คลื่อนที่ ของ
ํานั งาน อบต.ทั้งภายในทองถิ่นและทางไ ลภายใน
ประ ทศ และคาใชจายที่ ิดขึ้นจา ารใชบริ าร โดยคํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 ดือน
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย โทร ลข ดวงตราไปรษณีย

นา : 16/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

90,000 บาท

รวม

55,000 บาท

รวม

55,000 บาท

โครง ารงานรัฐพิธี ี่ยว ับ ถาบันพระม า ษัตริยอุด นุนที่วา าร จํานวน
อํา ภอนา มื่น อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารอิน ตอร น็ต ํา รับที่ทํา ารองค าร
บริ าร วนตําบล คํานวณตั้งจายราย ดือนจํานวน 12 ดือน
- พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต ขององค ารบริ าร วนตําบล
มืองลี คํานวณตั้งจายรายป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

- พื่ออุด นุนโครง ารงานรัฐพิธี ี่ยว ับ ถาบันพระม า
ษัตริย ใ ับที่ทํา ารป ครองอํา ภอนา มื่น ใน ารดํา นิน าร
ตามโครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 นา 2
ลําดับที่ 1
โครง ารจัดงานประจําปและของดี มืองนาน อุด นุนที่วา ารอํา ภอ จํานวน
นา มื่น
- พื่ออุด นุนโครง ารจัดงานประจําปและของดี มืองนาน ใ ับ
ที่ทํา ารป ครองอํา ภอนา มื่น พื่อดํา นิน ารตามโครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 นา 18
ลําดับที่ 1

15,000 บาท

นา : 17/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

255,760 บาท

รวม

233,760 บาท

รวม

233,760 บาท

จํานวน

233,760 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ และคาลงทะ บียน ํา รับ าร
ขารับ ารฝ อบรม ศึ ษาดูงาน ํา รับผูบริ ารทองถิ่น มาชิ
ภา พนั งาน วนตําบล พนั งานจางลู จาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

5,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 1
ตําแ นง ไดแ นั วิ คราะ นโยบายและแผน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ าร
ปฏิบัติราช ารของราช าร วนทองถิ่น ซึ่ง ามารถดํา นิน ารได
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น

นา : 18/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน
วนตําบล ใน ารจาย พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร ไดแ คาพา นะ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว นื่อง ับ าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

จํานวน

5,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

โครง ารจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยูในอํานาจ นาที่ จํานวน
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับโครง าร
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนอื่นๆ
ที่อยูในอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น ชน คาป้าย
โครง าร คาวั ดุ อ าร คาอา ารและอา ารวาง คา ขา ลม
อ าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ารจัดทําแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ารจัดทําแผนและประ านแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอํา ภอ
และตําบล พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.3/
ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.3/
ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร
วนตําบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2562 นา 25 ลําดับที่ 1

นา : 19/65

7,000 บาท

นา : 20/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,078,160 บาท

รวม

1,730,160 บาท

รวม

1,730,160 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

1,452,680 บาท

- พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ัง ัด องคลังพรอม งิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแ นงและอัตราที่ .อบต. ํา นด โดย
คํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 5 อัตรา ไดแ
-นั บริ ารงานคลัง
-นั วิชา าร งินและบัญชี
-นั วิชา ารพั ดุ
- จาพนั งาน าร งินและบัญชี
- จาพนั งานจัด ็บรายได
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนของผูอํานวย าร อง
คลัง ที่ไดรับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มาย วาดวย งิน ดือน
ประจําตําแ นง และมี ิทธิไดรับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจําตําแ นงที่ไดรับอยู ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

นา : 21/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

223,480 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ ัง ัด อง
คลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ไดแ
- ผูชวย จาพนั งาน าร งินและบัญชี
- ผูชวย จาพนั งานพั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ัง ัด องคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน ไดแ
- ผูชวย จาพนั งาน าร งินและบัญชี
- ผูชวย จาพนั งานพั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน

รวม

348,000 บาท

รวม

111,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
คณะ รรม ารดํา นิน ารจัดซื้อจัดจางในความรับผิดชอบของ
องค ารบริ าร วนตําบล มืองลี
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง
ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็น วั ดิ ารคา ชาบาน ชาซื้อบาน ของพนั งาน วน
ตําบล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

นา : 22/65
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา

จํานวน

5,000 บาท

รวม

196,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ ํา รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงาน พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ัง ัด อง
คลัง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรม และ ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
จาง มาบริ ารงานจัด ็บรายได
จํานวน

96,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารปฏิบัติงานผูชวย จา นาที่จัด ็บ
รายได 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
และผูที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ ที่ ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ ารอื่นๆ พื่อประโยชน
ของทางราช าร ป็น ําคัญ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ัง ัด องคลัง ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
โครง ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับโครง ารจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารดํา นิน าร
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 ม ราคม 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 124 ลําดับที่ 1
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โครง ารอบรมใ ความรู ี่ยว ับ ารจัด ็บภาษี

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับโครง ารอบรมใ ความรู ี่ยว ับ
ารจัด ็บภาษี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารดํา นิน าร
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 ม ราคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
นา 33
ลําดับที่ 1
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน ครุภัณฑที่
อยูในความรับผิดชอบของ องคลัง ซึ่งชํารุด ีย ายจํา ป็นตอง
บํารุงรั ษา และซอมแซม พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุ ํานั งานตางๆ พื่อใช
ใน ิจ าร อบต. ชน ระดาษ าว แฟ้ม ุญแจ ระดาน บอรด
ชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รวม

40,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจาน
บันทึ ขอมูล ตลับผง มึ มา แป้นพิมพ ัวพิมพ รือแถบ
พิมพ แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ มนบอรด โปรแ รม
คอมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาจัด งไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย คาโทร ลข
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 1
ตําแ นง ไดแ นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

จํานวน

15,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม

180,600 บาท

รวม

180,600 บาท

รวม

180,600 บาท

จํานวน

180,600 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 1
ตําแ นง ไดแ นั ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ตั้งไว
จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อป
พร.) และอื่นๆ ใน ารปฏิบัติ นาที่อัน ป็นประโยชนแ องค าร
บริ าร วนตําบล มืองลี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใ แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ค่าใช้สอย

รวม

684,680 บาท

รวม

226,080 บาท

รวม

226,080 บาท

จํานวน

226,080 บาท

รวม

391,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

211,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ ํา รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงานของพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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จาง มาบริ ารผูชวย จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารป้อง ันแ ไขปัญ าไฟป่า
และ มอ ควัน พื่อ ตรียมความพรอมใน ารจัด ารปัญ าไฟฟ้า
และ มอ ควัน ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวาง วั ดุฝ อบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ ารจัด
ทําโครง าร
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิ ายน 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 121 ลําดับที่ 3
คาใชจายโครง ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารปฏิบัติงานผูชวย จาพนั งาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารป้อง ันแ ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควัน

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ชน ารจัด ิจ รรมฝ ซอมแผนป้อง ัน าธารณภัยตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 123 ลําดับที่ 3
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คาใชจายโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารป้อง ัน
และลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลที่ ําคัญ ชน ทศ าลป
ใ ม ทศ าล ง รานต ป็นตน และมาตร ารใน ารรั ษาความ
ปลอดภัยแ นั ทอง ที่ยว
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 123 ลําดับที่ 2
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน
วนตําบล พนั งานจาง และ มาชิ อปพร. ไดแ คาพา นะ
คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว
นื่อง ับ าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
โครง ารพัฒนาศั ยภาพอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) ชน คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร และวั ดุ
ตางๆ ที่ ี่ยวของ ับ ารจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 32
ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน นํ้ามัน บนซิน นํ้า
มันดี ซล นํ้ามัน ครื่อง ถาน แ ุงตม ฯลฯ ํา รับใช ับยาน
พา นะและขน ง ครื่องจั ร ล ครื่องมือตางๆ ในความรับผิด
ชอบของ อบต. ไดแ รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องตัด
ญา ครื่องพน มอ ควัน ครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ครื่องแตง าย
จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ชุด
ปฏิบัติงาน ารแพทยฉุ ฉิน ครื่องแตง าย อปพร.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร บิ จาย ครื่องแตง ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
วั ดุอื่น
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุง รั ษา และซอมแซม
ทรัพย ิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด
ีย าย จํา ป็นตองบํารุง รั ษาและซอมแซม ใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ ชน ครื่องถาย อ าร รถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่องปรับอา าศ คอมพิว ตอร รวมถึงครุภัณฑ
อื่นๆ ป็นตน
ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารปฏิบัติ
ราช าร
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งบลงทุน

รวม

46,600 บาท

รวม

46,600 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ ครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ มอร ) พรอมระบบ บานนา จํานวน
มวง มูที่ 7

38,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ มอร ) พรอม
ระบบ บานนามวง มูที่ 7 จํานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลั ษณะดัง
นี้
1.ปั๊มนํ้าบาดาล LOWARA4GS30 5.5 HP
2.มอ ตอร LOWARA
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อครุภัณฑตูควบคุม ครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ มอร )
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อครุภัณฑตูควบคุม ครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ
มอร ) จํานวน 1 ตู โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
-ตูควบคุม 5HP380V NFB V.A.T. CT LAMP/3LIV
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

8,000 บาท

รวม

21,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
โครง ารปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน ประจําปงบ
ประมาณ 2565
- พื่ออุด นุนโครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอนา มื่น จัง วัด
นาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใ ับองค ารบริ าร วน
ตําบลนาทะนุง พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับศูนยปฏิบัติ ารรวม
ใน ารชวย ลือประชาชน จํานวน 1 คน ระยะ วลา 12 ดือน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 30
ลําดับที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

796,480 บาท

รวม

615,480 บาท

รวม

615,480 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

409,320 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได
แ ผอ. อง ารศึ ษาฯ คํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือน ผอ. อง ารศึ ษาฯ
ที่ไดรับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาดวย งิน ดือน
งินประจําตําแ นง และมี ิทธิไดรับคาตอบแทน ป็นราย ดือน
ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นงที่ไดรับอยู อัตรา ดือนละ 3,500
บาท โดยคํานวณตั้งจายไว ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

164,160 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ งั ัด อง
ารศึ ษา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ไดแ
- ผูชวย จา นาที่ธุร าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
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งบดาเนินงาน

รวม

181,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

81,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทํา บี้ยประ ันภัยรถ
ยนต รือ รถจั รยานยนต ภาคบังคับ รือภาค มัครใจ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวมม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดทําประ ันภัยทรัพย ินองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และแ ไข พ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 ิง าคม 2552
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รื่อง ารป้อง ันและป้อง
ปรามมิใ มี ารฝ่าฝืน ฎ มาย ระ บียบ ขอบังคับ
โครง าร พิ่มศั ยภาพครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับคาธรรม นียมและลงทะ บียน
ตางๆ ใน ารฝ อบรม รือ ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ารฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
คา บี้ยประ ันภัยรถยนต

- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง าร พิ่มศั ยภาพครูและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา ชน คาป้ายโครง าร คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร ลางวัน อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว นื่อง ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 40
ลําดับที่ 1
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รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับ ารบริ ารจัด ารของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ตําบล มืองลี ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า และอื่นๆที่ ี่ยว
ของ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 103 ลําดับที่ 6
คาใชจาย ดินทางไปราช าร
จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติ
ราช าร วนทองถิ่น ซึ่ง ามารถดํา นิน ารไดตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ
าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารบริ ารจัด ารศูนยพัฒนา ด็ ล็

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาจั รของพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ัง ัด อง ารศึ ษาฯ ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คายานพา นะ และอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ าร ดินทางไป
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารซอมแซม บํารุง รั ษาทรัพย ิน
และครุภัณฑในความรับผิดชอบของ อง ารศึ ษาฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

จํานวน

15,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม าว ตรายาง แบบพิมพ และ
อื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ ํานั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ิ่งวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะะขน
ง ชน แบต ตอรี่ ยางรถยนต ายไมล และอื่นๆ ในความรับผิด
ชอบของ อง ารศึ ษาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ิ่งวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชนน้ํามัน
บนซิน ดี ซล น้ํามัน ครื่อง และอื่นๆ ํา รับใชในยานพา นะ
และขน ง
ในความรับผิดชอบของ อง ารศึ ษาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ิ่งวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร

10,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน มึ มา แป้น
พิมพ และอื่นๆที่จํา ป็น ํา รับ ครื่องคอมพิว ตอร ํานั งาน
พื่อใชปฎิบัติงานใน ํานั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็น ิ่งวั ดุและครุภัณฑ
ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มือง
ลี คํานวณตั้งจายไว 12 ดือน
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารอิน ตอร น็ต ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ตําบล มืองลี คํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,698,830 บาท

รวม

1,581,808 บาท

รวม

1,581,808 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

639,960 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบลและพนั งานครู วน
ตําบล คํานวณตั้งจายไวรวม 12 ดือน ไดแ ครูผูดูแล ด็
จํานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
งินวิทยฐานะ

จํานวน

84,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะของครู และบุคลา รทาง าร
ศึ ษา โดยตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

833,848 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ ัง ดั อง าร
ศึ ษา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ไดแ
ผูชวยครูผูดูแล ด็ จํานวน 5 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จํานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางตาม
ภาร ิจของ อง ารศึ ษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

667,622 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ของพนั งาน วนตําบล
ซึ่ง ป็นผูมี ิทธิ บิ ไดตาม ิทธิและระ บียบที่ ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย

รวม

370,940 บาท

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารตรวจ ุขภาพ ด็
ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน จัดซื้อแปรงฟัน ยา ีฟัน
ผ มฟลูออไรด และคาใชจายอื่นๆ
ที่ ี่ยวของและจํา ป็น ํา รับจัดทําโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารฝ อบรมและ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) นา 106 ลําดับ 16
คาใชจายโครง ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาบริ ารพนั งานขับรถรับ- ง นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารปฏิบัติงานพนั งานขับรถ
รับ- ง นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
จาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารตรวจ ุขภาพ ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็

- พื่อ ป็นคาใชจาย ํา รับปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็
ล็ ชน ซื้อตนไม ดอ ไม ระถางดอ ไม ปุย อุป รณ ํา รับทํา
รั้ว ั้น นาม ด็ ลน และอุป รณตางๆ ที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง
และ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) นา 80 ลําดับ 80
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โครง าร ง ริมภาวะโภชนา ารใน ด็ ศพด.

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

251,940 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมภาวะ
โภชนา ารใ ด็ ศพด. ชน จัดซื้ออา าร ริม ุขภาพชนิดชง
ดื่ม ไขไ คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 104 ลําดับที่ 8
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา รายละ อียดดังนี้
1.คาอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป็น งิน 174,930 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียนศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ตําบล มืองลี จํานวน 34 คน คนละ 21
บาท จํานวน 245 วัน ตามฐานขอมูล ณ วันที่ 1 ร ฎาคม
2.คาจัด าร รียน าร อน ป็น งิน 57,800 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ชวงอายุ 2-5 ป จํานวน 34 คน อัตราคนละ 1,700
บาท/ป
3. คา นัง ือ รียน ป็น งิน 3,400 บาท
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อ นัง ือ รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย จํานวน 17 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป
4. คาอุป รณ าร รียน ป็น งิน 3,400 บาท
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้ออุป รณ าร รียน ํา รับ
ด็ ปฐมวัย จํานวน 17 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป
5. คา ครื่องแบบนั รียน ป็น งิน 5,100 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องแบบนั รียน ํา รับ ด็
ปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป
6. คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน ป็น งิน 7,310 บาท
พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย ชวง
อายุ 3-5 ป อัตราคนละ 430 บาท/ป
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร
วนตําบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 นา 2 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ

รวม

286,682 บาท

จํานวน

286,682 บาท

รวม

449,400 บาท

รวม

449,400 บาท

โครง าร นับ นุนอา าร ลางวันใ ับโรง รียน ัง ัด พฐ. ในพื้นที่ จํานวน
ตําบล มืองลี

449,400 บาท

วั ดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับ
1. โรง รียน ัง ัด พฐ. ในพื้นที่ตําบล มืองลี ไดแ รร.บาน
นาคา , รร.อนุบาล มืองลี , รร.บานน้ําอูน จํานวน 107 คน อัตรา
คนละ 7.82 จํานวน 260 วัน ป็น งิน 217,552.40 บาท
2. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มืองลี
จํานวน 34 คน อัตราคนละ 7.82
จํานวน 260 วัน ป็น งิน 69,128.80 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

- พื่ออุด นุนโครง ารอา าร ลางวันใ ับโรง รียนใน ัง ัด พฐ
. ในพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบล มืองลี ไดแ
โรง รียนบานนาคา โรง รียนอนุบาล มืองลี โรง รียนบานน้ําอูน ใน
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ตามฐานขอมูลจํานวน ด็
ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 103 ลําดับที่ 3
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

36,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

36,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

36,000 บาท

โครง ารโรง รียนผู ูงอายุตําบล มืองลี

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับ ารจัดทําโครง ารโรง รียนผู ูง
อายุตําบล มืองลี ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน
และอา ารวาง คาวั ดุอุป รณตางๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร
- บรรจุอยูในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
นา 21 ลําดับ 1
โครง าร ง ริมจิต ํานึ รั ารอาน

จํานวน

6,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับ ารดํา นิน ารตามโครง าร ง
ริมจิต ํานึ รั ารอาน ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร ลางวัน
และ อา ารวาง วั ดุตางๆที่ ี่ยวของและ
คาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับโครง าร
- บรรจุอยูในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
นา 21 ลําดับ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

862,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

722,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

652,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง าร ํารวจขอมูล ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบาตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง าร ํารวจขอมูล ัตวและขึ้น
ทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ
ุนัขบาตามพระราชปณิธาน ศาตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี
วางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร าร
ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ
ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่นปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร
วนตําบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2562 นา 20 ลําดับที่ 2
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จาง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติ ารดาน ารแพทยฉุ ฉิน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ
ารแพทยฉุ ฉิน (EMS) ชน คาวั ดุอุป รณตางๆ ของ าร
บริ ารจัด ารแพทยฉุ ฉินขององค ารบริ าร วนตําบล มืองลี
- ป็นไปตามประ าศ ถาบัน ารแพทยฉุ ฉินแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ าร นับ นุน ารดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ าร
แพทยฉุ ฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0891.3/ 658 ลงวันที่ 25 ม ราคม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 ันยายน 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 3861
ลงวันที่ 27 พฤศจิ ายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2
/ว 2103 ลงวันที่
8 มษายน 2563

จํานวน

612,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

นา : 43/65

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ จํานวน
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติราชนารี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารขับ คลื่อนโครง าร ัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน
วรขัตติยราชนารี โดย ารจัดซื้อวัคซีนและอุป รณ ารฉีด ตาม
จํานวน ุนัขและแมว ทั้งที่มี จาของและไมมี จาของ
พื่อป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร าร
ระจายอํานาจใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ
ารจัด รร งินอุด นุนทั่วไปใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่นปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร
วนตําบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2562 นา 20 ลําดับที่ 1
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษาและซอมแซม ครุภัณฑ
รือทรัพย ินของทางราช ารในดาน าธารณ ุข ชน รถยนต
วน ลาง รถพยาบาล รถ ูชีพ ูภัย และครุภัณฑอื่นๆ อัน ี่ยว ับ
งานดาน าธารณ ุข

25,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํา รับยานพา นะและขน ง ชน ยางรถ
ยนต แบต ตอรรี่ แผนยางรองพื้นรถยนต ที่ปัดนํ้าฝน และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อนํ้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน นํ้ามัน
บนซิน นํ้ามันดี ซลนํ้ามัน ครื่อง ฯลฯ ํา รับใช ับยานพา นะ
และขน ง ครื่องจั ร ครื่องมือตางๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จํานวน

30,000 บาท

วั ดุยานพา นะและขน ง

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตรและ ารแพทย ชน าร
ใน ารป้อง ัน ารแพรระบาดของโรคตางๆ ในพื้นที่ตําบล มือง
ลี นํายาพน ําจัดยุงและแมลง าร คลือบ คมี ํา รับ ําจัดลู นํ้า
ยุงลาย แอล อฮอล ออ ซิ จน และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุข
- พื่ออุด นุนโครง ารตามพระราชดําริ
ดาน าธารณ ุข ใ ับคณะ รรม าร มูบาน มูที่ 1-7 ตําบล
มืองลี อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน ใน ารดํา นิน ารตาม
โครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี
(พ.ศ.2561-2565) นา 106 ลําดับที่ 13
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาใชจาย ารขนถายขยะอันตรายในชุมชน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารขนถายขยะอันตรายในชุมชน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบรอยของบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 129 ลงวันที่ 14 ม ราคม 2563
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัด ารขยะในชุมชน

จํานวน

20,000 บาท

รวม

520,000 บาท

รวม

339,000 บาท

รวม

339,000 บาท

จํานวน

339,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารบริ าร
จัด ารขยะภาคครัว รือน โดยมีคาใชจายตามโครง าร ไดแ คา
จัดซื้อวั ดุอุป รณใน ารดํา นินโครง ารและคาใชจายอื่นๆ ที่
ี่ยวของ ับโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบรอยของบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูล
ฝอย พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 120 ลําดับที่ 10
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตําบล จํานวน 1 ตําแ นง ไดแ
นั พัฒนาชุมชน คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดาเนินงาน

รวม

181,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

176,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน ํา รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงาน ํา รับ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง ลู จาง ใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั ร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
จาง มาบริ ารผูชวยนั พัฒนาชุมชน
จํานวน

96,000 บาท

ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
และผูที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ ที่ ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารผูชวยนั พัฒนาชุมชน
จํานวน 1 ราย คํานวณตั้งจายไว 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค ร
ป ครอง
วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร
คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ
ที่ ี่ยวของ ับ ารจัดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 นา 16
ลําดับที่ 1
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั และคาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
โครง าร ง ริม ารพัฒนา ตรีตําบล มืองลี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม ารพัฒนา
ตรีตําบล มืองลี ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร
คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ ารจัด
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 26
ลําดับที่ 1

จํานวน

10,000 บาท
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โครง าร ง ริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ูงอายุ ผูพิ าร และผูดอย
โอ า ใน งั คม

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู ูงอายุ ผูพิ าร และผูดอยโอ า ใน ังคม
ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร
คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ
ที่ ี่ยวของ ับ ารจัดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรมและ
าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 27
ลําดับที่ 1
โครง าร ง ริม นับ นุนพัฒนาอาชีพชุมชน
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม นับ นุน
พัฒนาอาชีพชุมชน ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร คา
ตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ าร
จัดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
นา 23 ลําดับที่ 1
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โครง าร นาบานนามอง ในบานนาอยู ลังบาน ินได

จํานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารบานนามอง ในบาน
นาอยู ลังบาน ินได ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร
คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ ารจัด
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 34
ลําดับที่ 1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารจัด งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ชน คาตอบแทน ํา รับบุคคลที่ไมใช จา นาที่ของรัฐที่
องค รป ครอง วนทองถิ่นแตงตั้งใ ป็น จา นาที่ใน ารควบคุม
รือผูฝ ซอม คาใชจายใน ารฝ ซอม และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว
นื่อง ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 108 ลําดับที่ 4
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โครง าร ง ริมและ นับ นุน ิจ รรม ด็ และ ยาวชนตําบล มืองลี จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทําโครง าร ง ริมและ นับ
นุน ิจ รรม ด็ และ ยาวชนตําบล มืองลี ชน ารจัด ิจ รรม
แขงขัน ีฬาฟุตบอล รือ ีฬาชนิดอื่นๆ โดยมีคาใชจาย ชนคา
ป้ายโครง าร คาอา าร ลางวัน อา ารวางและ ครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ ับ ารจัด ารแขงขัน ีฬา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 108 ลําดับที่ 3
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารแ ทียนจํานําพรรษา ชนคาป้าย
โครง าร คาวั ดุ ํา รับ ารจัด ิจ รรมแ ทียนจํานําพรรษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 114 ลําดับที่ 3
โครง ารบวง รวงศาล ลั มืองตําบล มืองลี
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายโครง ารแ ทียนจํานําพรรษา

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารบวง รวงศาล ลั มืองตําบล มือง
ลี ชน คาวั ดุ ํา รับ ารจัด ิจ รรมบวง รวงศาล ลั มือง และ
คาใชจายอื่นๆที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 28
ลําดับที่ 1
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โครง ารประ พณีวัน ง รานและวันผู ูงอายุ

จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมโครง ารวัน ง รานต
และวันผู ูงอายุตําบล มืองลี ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ
ารจัด ิจ รรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 114 ลําดับที่ 1
โครง ารฝ อบรมพัฒนาจิตใจ ด็ และ ยาวชน
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจาย ํา รับโครง ารฝ อบรมพัฒนาจิตใจ ด็ และ
ยาวชน ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา าร ลางวัน
และอา ารวาง คาตอบแทนวิทยา รและคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว
นื่อง ับ ารจัดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 109 ลําดับที่ 1
โครง าร ง ริม ิจ รรม ยาวชน
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจาย ํา รับโครง าร ง ริม ิจ รรม ยาวชนตําบล
มืองลี ชน ิจ รรมปลู ป่า ารอนุรั ษ รั ษา ิ่งแวดลอม และ
อื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 111 ลําดับที่ 2
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โครง าร ืบชะตาขาวตําบล มืองลี

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับโครง าร ง ริมประ พณี ืบชะตา
ขาว ไดแ ารจัดพิธี งฆ และคาวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารจัด
ทําโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 นา 28
ลําดับที่ 2
โครง ารอนุรั ษ ืบ านประ พณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ม.1-ม.7 จํานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ืบ านภูมิปัญญาทอง
ถิ่น ชน คาวิทยา ร คาป้าย และอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ารจัด
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 115 ลําดับที่ 7
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง าร นับ นุน ิจ รรมงานศา นาและวัฒนธรรม ประ พณี ใ
แ ภาวัฒนธรรมตําบล มืองลี
-อุด นุนโครง าร นับ นุน ิจ รรมงานศา นาและ
วัฒนธรรม ประ พณีใ แ ภาวัฒนธรรมตําบล มืองลี พื่อดํา นิน
โครง ารดานงาน ืบ านงานประ พณีในพื้นที่ตําบล มืองลี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 นา 23
ลําดับที่ 1
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โครง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมอํา ภอนา มื่น ใ แ ภา
วัฒนธรรมอํา ภอนา มื่น
- อุด นุนโครง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมอํา ภอนา มื่น ใ
แ ภาวัฒนธรรมอํา ภอนา มื่น พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทํา
โครง าร ชน คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วั ดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 116 ลําดับที่ 19
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จํานวน

5,000 บาท

รวม

159,420 บาท

รวม

159,420 บาท

รวม

159,420 บาท

จํานวน

159,420 บาท

รวม

729,400 บาท

รวม

431,400 บาท

รวม

431,400 บาท

จํานวน

389,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ตําแ นง จาพนั งาน
ง ริม ารทอง ที่ยวตําบล มืองลี ระยะ วลา 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตําบล ัง ัด อง
ชาง พรอม งินปรับปรุงประจําปตามตําแ นง รือตามที่ .อบต
. ํา นด ตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ไดแ ผอ
. องชาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

นา : 55/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

รวม

298,000 บาท

รวม

228,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน ํา รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงาน ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง ลู จาง ใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั ร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
จาง มาบริ ารผูชวย จาพนั งานธุร าร
จํานวน

96,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน ํา รับผูอํานวย าร อง
ชาง ที่ไดรับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาดวย งิน ดือน
ประจําตําแ นง และมี ิทธิไดรับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจําตําแ นงที่ไดรับ อัตรา ดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ ารผูชวย จา นาที่
ธุร าร ัง ัด องชาง จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
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จาง มาบริ ารพนั งานขับรถยนต วน ลาง

จํานวน

102,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง
ัง ัด องชาง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดือนทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั และคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปปฏิบัติราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารซอม บํารุง รั ษา
ครุภัณฑ รือ ทรัพย ินของทางราช ารในความรับผิดชอบของ
องชาง
ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ ารพนั งานขับรถยนต
วน ลาง ัง ัด องชาง อบต. มืองลี จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้ง
จายไวไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร จัดซื้อวั ดุ ํานั งานตางๆ พื่อใช
ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตําบล มือง
ลี ชน ระดาษ าว แฟ้ม ุญแจ ระดาน บอรด ตรายาง แบบ
พิมพตางๆ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง
แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั
ารจําแน ประ ภทรายจายตาม งบประมาณ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อนํ้ามัน ชื้อ พลงและ ลอลื่น ชน นํ้ามัน
บนซิน นํ้ามันดี ซล นํ้ามัน ครื่อง ฯลฯ ํา รับใช ับยานพา นะ
และขน ง ครื่องจั ร ครื่องมือตางๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตาม งบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผง มึ แป้น
คียบอรด มา มนบอรด โปรแ รมคอมพิว ตอร และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ัง ัด องชาง พรอม งิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแ นง รือตามที่ .อบต
. ํา นด คํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1
อัตรา ไดแ นายชางโยธา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รวม

2,885,560 บาท

รวม

529,560 บาท

รวม

529,560 บาท

จํานวน

349,320 บาท

นา : 58/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

180,240 บาท

รวม

316,000 บาท

รวม

116,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน ํา รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงาน ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง ลู จาง ใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
จาง มาบริ ารผูชวยชางไฟฟ้า
จํานวน

96,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารผูชวย นายชางไฟฟ้า ัง ัด อง
ชาง จํานวน 1 ราย คํารวณตั้งจายไว 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ใ ับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จํานวน 1 อัตรา ไดแ ผูชวยนายชางโยธา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ซึ่ง ี่ยว นื่อง ับ
ารปฏิบัติราช ารใ ิดประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมา ยิ่งขึ้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจาง มาบริ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น

นา : 59/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

5,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟ ลอดไฟ ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า บร อร และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตาม งบประมาณ
วั ดุ อ ราง
จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ัง ัด องชาง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั และคาใช จายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ราง ชน นํ้ามันทาไม ทิน นอร ี แปรง
ทา ี ปูนซี มนต ปูนขาว ทราย อิฐ รือ ซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ตลับ มตร ทอนํ้า ล็ น และ
อื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จําแน ประ ภทรายจายตาม งบประมาณ

นา : 60/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

งบลงทุน

รวม

2,040,000 บาท

รวม

2,040,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน าร อ รางถนน
ภายใน มูบาน มูที่ 3 จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00 มตร
ความยาว 27.00 มตร ความ นา 0.15 มตร (ไมมีไ ลทาง)
จุดที่ 2 ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00 มตร ความ
ยาว 101.00 มตร ความ นา 0.15 มตร (ไมมีไ ลทาง)
จุดที่ 3 ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00 มตร ความ
ยาว 27.00 มตร ความ นา 0.15 มตร (ไมมีไ ลทาง)
ตามแบบ อบต. มืองลี ที่ 3/2565 ถานที่ อ ราง ณ บานนา
มอ มูที่ 3 ตําบล มืองลี อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 3
ลําดับที่ 5
โครง าร อ รางพนัง ั้นนํ้าทุงนาดง มูที่ 6
จํานวน

300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ รางถนนภายใน มูบาน มูที่ 3

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน าร อ รางพนัง ั้นนํ้าทุงนา
ดง มูที่ 6 ปริมาณงานขนาดความยาว 20.00 มตร ความ
วาง 3.00 มตร ความ ูง 2.00 มตรตามแบบ อบต. มือง
ลี ที่ 6/2565
ถานที่ อ ราง ณ บานนํ้าแขวง มูที่ 6 ตําบล มืองลี อํา ภอนา
มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 39
ลําดับที่ 1

นา : 61/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

โครง าร อ รางรั้วบริ วณศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบล มืองลี

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน าร อ รางรั้วบริ วณศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ตําบล มืองลี ปริมาณขนาดความยาว 104.00
มตร ูง 1.80 มตร ตามแบบ อบต. มืองลี
ที่ 8/2565 ถานที่ อ ราง ณ องค ารบริ าร วนตําบล มือง
ลี บานป่าซาง มูที่ 2
ตําบล มืองลี อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 37
ลําดับที่ 4
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
โครง ารปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบาน มูที่ 1
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารปรับปรุงถนน ค ล.ภาย
ใน มูบาน มูที่ 1 จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริ วณ อประชุม มูบาน
ขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว
24.00 มตร ความ นา 0.15 มตร
จุดที่ 2 บริ วณบาน จริญถึงบานนายอวน
ขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว
108.00 มตร ความ นา 0.15 มตร
จุดที่ 3 บริ วณบานนายวิมล ฐานะ
ขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว
30.00 มตร ความ นา 0.15 มตร
ตามแบบ อบต. มืองลี ที่ 1/2565
ถานที่ อ ราง ณ บานนํ้าอูน มูที่ 1 ตําบล มืองลี อํา ภอนา
มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 นา 4
ลําดับที่ 18

นา : 62/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

โครง ารปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบาน มูที่ 2
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารปรับปรุงถนน ค ล.ภาย
ใน มูบาน มูที่ 2
จํานวน 5 จุด
จุดที่ 1 บริ วณซอย ขาบานจันทร ถาตุย
ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว 30.00
มตร ความ นา
0.10 มตร
จุดที่ 2 บริ วณซอย ขาบาน ผญ.โรจน
ปริมาณงานขนาดความ วาง 4.00 มตร ความยาว 37.00
มตร ความ นา
0.10 มตร
จุดที่ 3 บริ วณซอยบานนาง มา ันอึ่ง
ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว 32.00
มตร ความ นา
0.10 มตร
จุดที่ 4 บริ วณซอยศาล จาพอขอมือ ล็
ปริมาณงานขนาดความ วาง 4.00 มตร ความยาว 50.00
มตร ความ นา
0.10 มตร
จุดที่ 5 บริ วณซอยโฮงอาญา
ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00 มตร ความยาว 52.00
มตร ความ นา
0.10 มตร
ตามแบบ อบต. มืองลี ที่ 2/2565 ถานที่ อ ราง ณ บาน
ป่าซาง มูที่ 2
ตําบล มืองลี อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร
วนตําบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 3 ลําดับที่ 3

จํานวน

300,000 บาท

นา : 63/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

โครง ารปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบาน มูที่ 4

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารปรับปรุงถนน ค ล.ภาย
ใน มูบาน มูที่ 4 จํานวน 2 จุด พรอมวางทอ ศ ล. จํานวน 1
จุด มีปริมาณงานดังนี้
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนน ค ล. ขนาด ความ วาง 4.00
มตร ความยาว 40.00 มตร ความ นา 0.15 มตร
จุดที่ 2 ปรับปรุงถนน ค ล.ขนาด
ความ วาง 3.00 มตร ความยาว 90 มตร ความ นา 0.15 มตร
วางทอ ค ล. ศ .0.40 มตร จํานวน 15 ทอน
ตามแบบ อบต. มืองลี ที่ 4/2565 ถานที่ อ ราง ณ บาน
นาคา มูที่ 4 ตําบล มืองลี อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 นา 20
ลําดับที่ 3
โครง ารปรับปรุงถนนภายใน มูบาน มูที่ 7
จํานวน

230,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารปรับปรุงถนน ค ล.ภาย
ใน มูบาน มูที่ 7 จํานวน 5 จุด
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนน ปริมาณงาน ขนาดความ วาง 3.00
มตร ความยาว 50.00 มตร ความ นา 0.10 มตร
จุดที่ 2 ปรับปรุงถนน ปริมาณงาน ขนาดความ วาง 4.00
มตร ความยาว 30.00 มตร ความ นา 0.10 มตร
จุดที่ 3 ปรับปรุงถนน ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00
มตร ความยาว 37.00 มตร ความ นา 0.10 มตร
จุดที่ 4 ปรับปรุงถนน ปริมาณงาน ขนาดความ วาง 3.00
มตร ความยาว 10.00 มตร ความ นา 0.10 มตร
จุดที่ 5 ปรับปรุงถนน ปริมาณงานขนาดความ วาง 3.00
มตร ความยาว 37.00 มตร ความ นา 0.10 มตร
ตามแบบ อบต. มืองลี ที่ 7/2565
ถานที่ อ ราง ณ บานนามวง มูที่ 7 ตําบล มืองลี
อํา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร
วนตําบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 5 ลําดับที่ 15
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา k)

จํานวน

10,000 บาท

รวม

127,850 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

127,850 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

107,850 บาท

จํานวน

107,850 บาท

- พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามแนว
ทาง ารดํา นิน ารของงาน อ รางตาม ัญญาที่ ํา นด
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารศูนยบริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับโครง ารศูนยบริ ารและถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตร ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร ลางวัน
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจาย
อื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ ารจัดทําโครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน ารฝ อบรมและ าร ขารับ ารฝ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 126 ลําดับที่ 17
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ํา รับโครง าร ง ริม ารปลู ผั โรง
รือนตามแนวทางโครง าร ลวง โครง ารพัฒนาพื้นที่ ูงแบบ
โครง าร ลวงน้ําแขวง ขนาดโรง รือน 6x30 มตร จํานวน 3 โรง
รือน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 นา 31
ลําดับที่ 5

นา : 65/65

วันที่พิมพ : 3/9/2564 12:34:20

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัด ารทรัพยา รธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทําโครง ารจัด ารทรัพยา ร
ธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า ชน คาวั ดุอุป รณและคาใชจายอื่นๆ ใน
ารจัด ิจ รรม
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) นา 139 ลําดับที่ 1
โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
จํานวน
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารอนุรั ษ
พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดา ยามบรมราช ุมารี
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตําบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 นา 29
ลําดับที่ 1

15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 1/28

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสารองจาย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

5,000
89,000
415,080

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,195,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,554,400

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

35,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

42,120

1,108,800

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 2/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสารองจาย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม
5,000
89,000
415,080

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,195,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,554,400

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

35,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

42,120

1,108,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 3/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
42,120

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

650,440

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,153,460

เงินประจาตาแ นง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

998,008
226,080

ค่าตอบแทน

42,000

25,680

24,000
84,000

คาเชาบ้าน

108,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

270,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

1,049,280

132,000

เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

10,000

339,000

159,420

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 4/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

180,240

1,828,688

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

738,720

5,665,960

42,000

216,000

เงินประจาตาแ นง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

49,680

เงินวิทยฐานะ

84,000

คาเชาบ้าน

108,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 5/28

แผนงาน
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

55,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

55,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

10,000

30,000

15,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

5,000

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

40,000

10,000

คาใช้จายการขนถาย
ขยะอันตรายในชุมชน

5,000

คาใช้จายโครงการจัดสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน
คาใช้จายโครงการตรวจ
สุขภาพสา รับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คาใช้จายโครงการ
บริ ารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

3,000

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 6/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
คาบารุงรักษาและซอมแซม

รวม

70,000

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

130,000
30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาใช้จายการขนถาย
ขยะอันตรายในชุมชน

10,000

60,000
5,000

คาใช้จายโครงการจัดสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน

10,000

คาใช้จายโครงการตรวจ
สุขภาพสา รับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

คาใช้จายโครงการ
บริ ารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 7/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญ าไฟ
ป่าและ มอกควัน

10,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ า
ยาเสพติด

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

15,000

คาใช้จายโครงการแ
เทียนจานาพรรษา

10,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ
คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

15,000
85,000

5,000
5,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 8/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญ าไฟ
ป่าและ มอกควัน

10,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ า
ยาเสพติด

5,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

15,000

คาใช้จายโครงการแ
เทียนจานาพรรษา

10,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ
คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

100,000
5,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/28

แผนงาน
คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
75,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์
คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

ค่าใช้สอย

10,000

5,000

1,000

50,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

งบดาเนินงาน

5,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า
โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยุในอานาจ
น้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

7,000

โครงการบวงสรวงศาล
ลักเมืองตาบลเมืองลี

20,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 10/28

แผนงาน
คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา
10,000

รวม

105,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

1,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

50,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า

15,000

15,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยุในอานาจ
น้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

7,000

โครงการบวงสรวงศาล
ลักเมืองตาบลเมืองลี

20,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 11/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน
โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

10,000

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลเมืองลี

30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

150,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีตาบลเมืองลี

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลเมืองลี

30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

150,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีตาบลเมืองลี

20,000

20,000

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 13/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเยาวชน
โครงการสงเสริม
จิตสานึกรักการอาน

10,000
6,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

15,000

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลเมือง
ลี

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาอาชีพชุมชน
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

20,000

251,940

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 14/28

แผนงาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรมเยาวชน
โครงการสงเสริม
จิตสานึกรักการอาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

10,000
6,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

15,000

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลเมือง
ลี

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาอาชีพชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

251,940

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 15/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี

25,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการสืบชะตาข้าว
ตาบลเมืองลี
โครงการ น้าบ้านนา
มอง ในบ้านนาอยู ลัง
บ้านกินได้

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

30,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี

25,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการสืบชะตาข้าว
ตาบลเมืองลี

30,000

โครงการ น้าบ้านนา
มอง ในบ้านนาอยู ลัง
บ้านกินได้

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 17/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม
.1-ม.7

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

10,000

จ้างเ มาบริการงานจัด
เก็บรายได้

96,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

612,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

96,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด
สานักงาน อบต.

96,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 18/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม
.1-ม.7

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

15,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

10,000

จ้างเ มาบริการงานจัด
เก็บรายได้

96,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

612,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

96,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด
สานักงาน อบต.

96,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ

96,000

96,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 19/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

96,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
ชางไฟฟ้า

ค่าใช้สอย

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน

96,000

จ้างเ มาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง
จ้างเ มาบริการ
พนักงานขับรถรับ-สง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบดาเนินงาน

96,000

วัสดุกอสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุ

40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

10,000
120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

20,000

286,682
20,000

25,000

30,000

10,000

10,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 20/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จ้างเ มาบริการผู้ชวย
ชางไฟฟ้า

ค่าใช้สอย

96,000

96,000

96,000

จ้างเ มาบริการผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน
จ้างเ มาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

96,000

102,000

102,000

จ้างเ มาบริการ
พนักงานขับรถรับ-สง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบดาเนินงาน

วัสดุกอสร้าง

96,000

100,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุ

รวม

100,000
107,850

15,000

107,850
65,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

311,682

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพา นะและขนสง

40,000

165,000

100,000

110,000
40,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 21/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

30,000
75,000

วัสดุอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

30,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

15,000

คาบริการโทรศัพท์

30,000

คาบริการไปรษณีย์

2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาไฟฟ้า

15,000

90,000

15,000

200,000

25,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊ม
น้าบาดาล (ซับเมอร์ส)
พร้อมระบบ บ้านนามวง
มูที่ 7

38,600

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุม
เครื่องปั๊มน้าบาดาล (ซับ
เมอร์ส)

8,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

น้า : 22/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

รวม

30,000
15,000

105,000

วัสดุอื่น

30,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

15,000

คาบริการโทรศัพท์

30,000

คาบริการไปรษณีย์

2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000

คาไฟฟ้า

225,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊ม
น้าบาดาล (ซับเมอร์ส)
พร้อมระบบ บ้านนามวง
มูที่ 7

38,600

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุม
เครื่องปั๊มน้าบาดาล (ซับ
เมอร์ส)

8,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 23/28

แผนงาน
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการกอสร้างถนน
ภายใน มูบ้าน มูที่ 3
โครงการกอสร้างพนัง
กั้นน้าทุงนาดง มูที่ 6
โครงการกอสร้างรั้ว
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลเมืองลี

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ภายใน มูบ้าน มู
ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ภายใน มูบ้าน มู
ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ภายใน มูบ้าน มู
ที่ 4
โครงการปรับปรุงถนน
ภายใน มูบ้าน มูที่ 7
เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 24/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ภายใน มูบ้าน มูที่ 3

300,000

300,000

โครงการกอสร้างพนัง
กั้นน้าทุงนาดง มูที่ 6

300,000

300,000

โครงการกอสร้างรั้ว
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลเมืองลี

300,000

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ภายใน มูบ้าน มู
ที่ 1

300,000

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ภายใน มูบ้าน มู
ที่ 2

300,000

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ภายใน มูบ้าน มู
ที่ 4

300,000

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายใน มูบ้าน มูที่ 7

230,000

230,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 25/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระม า
กษัตริย์อุด นุนที่วาการ
อาเภอนา มื่น อาเภอ
นา มื่น จัง วัดนาน

40,000

โครงการจัดงาน
ประจาปและของดีเมือง
นาน อุด นุนที่วาการ
อาเภอนา มื่น

15,000

โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อาเภอนา มื่น จัง วัด
นาน ประจาปงบ
ประมาณ 2565
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ใ ้
แกสภาวัฒนธรรมตาบล
เมืองลี

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

21,000

140,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 26/28

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระม า
กษัตริย์อุด นุนที่วาการ
อาเภอนา มื่น อาเภอ
นา มื่น จัง วัดนาน

40,000

โครงการจัดงาน
ประจาปและของดีเมือง
นาน อุด นุนที่วาการ
อาเภอนา มื่น

15,000

โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อาเภอนา มื่น จัง วัด
นาน ประจาปงบ
ประมาณ 2565

21,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ใ ้
แกสภาวัฒนธรรมตาบล
เมืองลี

140,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 27/28

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันใ ้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

449,400

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อาเภอนา มื่น ใ ้แก
สภาวัฒนธรรมอาเภอนา
มื่น
รวม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

5,000

5,629,680

7,635,100

684,680

3,531,310

862,000

25,000

520,000

339,420

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 09:49:25

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 28/28
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงาน

รวม

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันใ ้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี

449,400

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อาเภอนา มื่น ใ ้แก
สภาวัฒนธรรมอาเภอนา
มื่น

5,000

รวม

3,614,960

157,850

23,000,000

